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Esta newsletter destina-se a ser um espaço de informação e divulgação dos Cães de 

Castro Laboreiro, detentores do afixo de criador "Campos do Lis", bem como um es-

paço de informação e intervenção técnica relativo a esta raça canina portuguesa. 

Todos ao artigos publicados são da inteira e exclusiva responsabilidade dos seus au-

tores.  
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Rui Viveiros 

Registos da raça do cão de castro laboreiro  

relativos ao ano de 2020 

 

CRONOS DOS CAMPOS DO LIS (ÉDER) 

 

Não obstante ser ainda oficioso o número de registos (LOP e RI) da raça do cão de cas-

tro laboreiro relativos ao ano de 2020, posso avançar que houve um bom acréscimo de 

registos oficiais relativamente ao ano transato de 2019. 

 

No ano de 2020 foram efetuados 163 registos (151 LOP e 12 RI). 

 

Se consideramos que no ano de 2019 foram efetuados 115 registos, constata-se que em 

2020 houve um aumento de 41,7% em relação ao ano anterior. 

 

É um bom sinal para a raça, e mais uma vez verifica-se o contributo significativo dos seus 

três principais criadores que contribuíram com cerca de 80% dos registos efetuados. 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Contribuíram para a totalidade destes registos 13 criadores diferentes, o que represen-

ta mais gente envolvida na recuperação e preservação da raça do cão de castro labo-

reiro. 

 

Espero que no ano corrente esta dinâmica se mantenha e que até aumente. 

 

 

 

 
Em nome da memória coletiva da raça do cão de castro laboreiro 

 
Imagens do Concurso Tradicional de 2006  

 

Em nome da memória coletiva da raça do cão de castro laboreiro, e na sequência da 

minha newsletter anterior (nº 120), passarei a mostrar imagens do Concurso Tradicio-

nal de 2006, realizado em Castro Laboreiro, no dia 15 de Agosto. 

 

Novamente, são imagens com valor histórico e com relevante interesse público pois 

dizem respeito ao património nacional histórico e cultural que representam as raças 

caninas autóctones portuguesas, e neste caso particular, a raça do cão de castro labo-

reiro. 

 

São também uma recordação pessoal de momentos vividos por mim.   

 

 

 

 

 

 

 

Melhor macho, melhor fêmea e melhor cachorro 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 
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Melhor exemplar da raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

Melhor cachorro 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

 

 

Melhor exemplar da raça 

Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Rui Viveiros 

Rui Viveiros 
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Para remover o seu nome da nossa lista de correio, por favor comunique para: 

Termos de uso: 

Os conteúdos e informação disponibilizados nesta Newsletter são propriedade de Rui 

Viveiros. O seu download, reprodução ou reenvio, é estritamente proibido e a sua  mo-

dificação não é permitida. 

Rui Viveiros 

Cachorros disponíveis para venda com o Afixo “Campos do Lis” 
 

Os nossos cachorros são entregues com boletim sanitário oficial em dia (vacinas, 

desparasitações e declaração veterinária), com microchip e registo no SIAC, com 

registo no Clube Português de Canicultura (LOP/RI) e com Kit de ração (Royal Canin 

Maxi Puppy). 

 

Neste momento não temos quaisquer cachorros disponíveis. 

 

Quando tivermos novos cachorros, anunciá-lo-emos oportunamente no website e nas 

newsletters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Alberto da Costa Viveiros 

Rui Viveiros 

Importante: Caso não autorize a utilização do seu email para receber esta 

newsletter, agradeço que nos informe dessa sua decisão.    


